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| In deze nieuwsbrief
• een impressie van het Oud Gyas lustrumfeest
• deelname van Gyas op WK en FISU
• een bijzondere botendoop
• de inmiddels legendarische ‘Botendokter wielerklassieker’
• en heel veel meer!
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| Voorwoord Gyas

door praeses Sander Ubels

Het is mij een eer deze nieuwsbrief te mogen openen,
een nieuwsbrief in een nieuwe jas. Ook is het weer een nieuw
verenigingsjaar. Voor ruim 300 nieuwe leden en voor ons als
bestuur zal het een speciaal jaar worden. Een jaar waarin wij
onze gloeiende best zullen doen Gyas opnieuw een stap vooruit
te brengen. Dit jaar begon met de KEI-week, de week waarin
proeflidmaatschappen werden verloot (!) en waarin de nieuwe
eerstejaars met de afroeiperiode aan hun Gyas tijd zijn begonnen. Midden in deze drukke periode vond ook de oud-ledendag
plaats met de jaarlijkse Botendokter Wielerklassieker en de
botendoop van de twee-met, de ‘Twee de Hans’. Een naam die
natuurlijk verwijst naar Hans Douwe Leerink die eind augustus
overleden is. Het is onvoorstelbaar hoeveel zijn overlijden heeft
losgemaakt en ik denk dat ik namens heel Gyas en Oud Gyas
spreek als ik zeg dat we Hans ontzettend zullen missen.
Na het WK zijn de ogen nu gericht op de weg richting de Spelen
in Rio. Er is nog twee jaar tijd om aan deze weg te timmeren.
En meteen moet er gewerkt worden aan voltooiing van het
Meerjarenplan Rio 2016. Daarnaast zullen we langzaamaan
gaan kijken richting 2020. Hoe staat Gyas er voor en waar
willen we heen?
We realiseren ons dat Gyas voor veel zaken vertrouwt op
individuen en dat het wegvallen van een dergelijk persoon een
groot verlies kan zijn. Natuurlijk is het mooi dat iemand zo veel
doet voor de vereniging, maar het brengt ook risico’s met zich
mee. Als Gyas moeten we daarom blijven werken aan goede
kennisoverdracht en een breed fundament . Daarin zien we dan
ook een uitdaging. Komend jaar wil en moet Gyas haar netwerk
vergroten en benutten. Bijvoorbeeld door oprichting van de
Raad van Advies of door het actiever onderhouden van contact
met allen die Gyas een warm hart toe dragen.
Een andere forse uitdaging is de beheersbaarheid bestuur en
beheer, het waarborgen van de goede faciliteiten en behouden
van cultuur op Gyas. Een uitdaging, gezien de groei die Gyas
nog steeds doormaakt. Beleid op deze fronten zal er dan ook
voor moeten zorgen dat we onze mooie vereniging mooi kunnen houden. Naast deze uitdagingen en het beleid wat we willen
gaan voeren, blijft het gezellig druk op Gyas. Kom dus vooral
eens langs! Hopelijk tot gauw op het Bootenhuysch!
Gyas-bestuur 2014-2015 , met 4e van rechts praeses Sander Ubels.

| Voorwoord Oud Gyas

door Lars van Dijk en Jan Willem Snippe
Van de voorzitters
In het afgelopen jaar is het 10e lustrum van Gyas een jaar lang
uitbundig gevierd. Gyas betoonde zich waarlijk een, nee hét
Episch Centrum. Als toetje was vervolgens de KNRB zo attent
juist dit jaar het WK in Amsterdam te organiseren, met maar
liefst zeven Gyanen aan de start. Als Oud Gyas hebben we dit
10e lustrum groots meegevierd met een groot deel van onze
(560!!) leden tijdens de Bommen Boatrace, een diner op
Kaap Hoorn en een geweldige partij op het Bootenhuysch.
En dankzij jullie steun heeft Gyas een recordbedrag aan cadeaus
mogen ontvangen, waaronder 80 verenigingsjasjes, een professionaliseringsfonds en een gewichtig lustrumboek.
Gyas is inmiddels haar 51ste levensjaar ingegaan. Zoals we
langzamerhand gewend zijn: enthousiast en bruisend met weer
een toevloed aan nieuwe leden: alweer moest de club een
numerus fixus hanteren. De grens van 330 was snel bereikt.
Een nieuw verenigingsjaar dus met een nieuw bestuur:
Sander Ubels en de zijnen nemen voor een jaar het voortouw
bij Gyas.
Ook bij Oud Gyas begint dit nieuwe verenigingsjaar (nog maar
het zesde, maar nemen we de oude stichting mee dan wordt het
42) met enkele wijzigingen, echter bescheidener dan bij onze
zo dynamische ‘moedervereniging’. Frans Rutten treedt toe tot
het bestuur, Jurgen vertrekt en Lars draagt het voorzittersstokje
over aan Jan Willem Snippe.

Lars van Dijk.

Jan Willem Snippe.

Het zal niet eenvoudig zijn de bloei en groei onder Lars te
evenaren. Al was het alleen al de voorspoedige groei naar 560
leden! We gaan echter ‘In volle Vaart’ door; verdere groei gaan
we zeker realiseren: ‘Growing Big’, want we zijn al 50 jaar
‘Onuitroeibaar’! En dan hebben we andere thema’s zoals daar
zijn ‘Start+20’, ‘Strak in Cognac’, ‘Gyazauer’, of ‘Gewoon Goud’
nog niet eens aangehaald.’
Samen met jullie, leden van Oud Gyas, willen we onze club
blijven ontwikkelen, enerzijds voor onderlinge contacten, maar
ook om contact met Gyas te houden, én waar nodig hier en
daar Gyas te ondersteunen. En soms weer iets nieuws bedenken.
Op naar het volgende lustrum !
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Pier, lopen van marathons.
Hans leverde een belangrijke bijdrage bij het tot stand brengen
van het huidige botenhuis, voor welke verdienste Gyas hem tot
erelid benoemde. Maar zijn meest actieve periode begon zo’n
10 jaar geleden. Het bijstaan van het bestuur, o.a. op juridisch
gebied, ontwikkelde zich soms tot een extra lid van het bestuur.
Bij de grootscheepse verbouwing van het botenhuis in 2008
kon hij zijn vindingrijkheid en netwerk ten volle gebruiken,
waardoor Gyas binnen een jaar na het stuk lopen van een tot
dan toe uitgewerkt plan (i.c. het enigszins beruchte ‘flatplan’) de
beschikking kreeg over een ingrijpend gerenoveerd en
uitgebreid botenhuis. Mooi is het verhaal dat Hans, toen het
hem niet lukte zijn ontwerp-ideeën met de computer te tekenen,
hij zijn toevlucht zocht tot overtrekpapier. Zijn tekeningen leken
daarmee wat kneuterig, echter zijn visie en de vele contracten
die Hans opstelde waren vlijmscherp.

| In memoriam Hans Douwe Leerink
Voor dit artikel is geput uit de bijdrage van Camilo Penrroz
aan het In Memoriam op de Gyassite en uit de toespraak van
Cor Rentier bij de begrafenis.
Een grote schok ging op 27 augustus door Gyas en Oud Gyas:
Hans Douwe (ook wel ‘H.D.’) is overleden.
Gyas en haar besturen zullen het zonder steun, advies en
bemoeienis van Hans moeten stellen. Oudere leden en oudleden kunnen zich Gyas zonder H.D. maar moeilijk voorstellen.
Natuurlijk had Hans door de jaren heen uitzonderlijke
verdiensten voor Gyas. Maar voor velen is het toch vooral zijn
enthousiaste aanwezigheid bij vrijwel alle Gyas-activiteiten die
in het geheugen staat gegrift.
Hans kwam in 1973 bij Gyas, roeide in een lichte én zware acht,
en was fiscus in het bestuur Verdenius. Na zijn militaire dienstperiode kwam hij natuurlijk terug bij Gyas. Bij het coachen
van een outing in de skiff de ‘Trijntje Trut’ leerde hij zijn latere
vrouw en levenspartner Laurien kennen, waarmee hij 32 jaar
getrouwd is geweest. Begin jaren ’80 stapte hij in bij een
‘weekendploeg’ die later de basis vormde voor de nog steeds
bestaande veteranenploeg van Gyas, waar hij tot 2011 deel van
is blijven uitmaken met o.a. vele succesvolle Head of the Rivers.
Zoals hij zelf zei: van zijn roeitechniek moest hij het niet hebben.
Doorzettingsvermogen en fanatisme, dáár was hij zeker wel
mee gezegend, getuige de vele sportieve uitdagingen die hij ook
buiten het roeien aanging. Zeezeilen ( Hans onderhield daarbij
het contact met ’Bush’), bikkelen door Friesland met de Grutte
Hans Douwe op boeg in de veteranenvier.

Legendarisch zijn ook de Elfstedentochten. Na eerst enkele
malen als roeier mee hebben gedaan, stortte Hans zich
vervolgens op het management. In opeenvolgende edities van
dit evenement streed Team Leerink mee om de knikkers,
met als eerste hoogte-punt de race in 2009: toen moest en zou
winst en baanrecord binnen worden gehaald. De minutieuze
voorbereiding, waarbij o.a. wissels met de stopwatch werden
geoefend, was een formule 1-team waardig. Het baanrecord
(met winst met overmacht) wat vervolgens gevaren werd was zo
scherp dat de organisatie het jaar daarop het parcours heeft
veranderd. Het record staat nog. En Hans genoot… aan de zijlijn.
Zoals hij zo vaak genoot van al het gedoe op
Gyas. Of het nou de bieronderhandelingen
waren, waar hij grote voldoening aan
ontleende, of het Drentschen. Kamperen in
Luzern, bier drinken op het nieuwe vlot,
het wegen van oude en nieuwe besturen op de
overdrachts-alv, vervoer en zeker ook benutten
van de oude bar naar de Bosbaan,
en het volgen en aanmoedigen van de toproeiers van Gyas ‘all over the world’, Hans was
er bij en veelal enthousiast gangmaker. Hans
heeft een onuitwisbare afdruk achter gelaten
H.D. in Luzern.
op Gyas, haar leden en oud-leden.
Hans leed al sinds maart 2011 aan de ziekte die hij uiteindelijk,
ondanks al zijn energie en doorzettingsvermogen niet heeft
kunnen overwinnen. Optimistisch was hij tot het einde, tot er
geen kans meer was.
Uiteindelijk was Hans zelf misschien nog wel het rustigst onder
zijn ziekte. Een beschrijving van zijn situatie in roeitermen die
hij ooit gebruikte is hard, maar recht door zee en typisch Hans:
‘Het is niet anders, ik ben helaas uitgeselecteerd’.
Kenmerkend tenslotte mogen de woorden van H.D. zijn die hij
ter afscheid mailde… ‘mocht het zo ver komen dan wil ik
uitdrukkelijk niet dat er waar dan ook in Gyas-verband door
wie dan ook een haal minder wordt gemaakt, een decibel
minder lawaai wordt gemaakt of een slok minder bier wordt
gedronken. Daar zit niemand op te wachten.’
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| In het kort...
Algemene ledenvergadering Oud Gyas | za 20 sept 2014
Na de Botendokter Wielerklassieker werden tijdens de ALV in
aanwezigheid van een handje vol leden de financiën, de lustrumdag en alle aangeboden cadeau’s ter gelegenheid van het tiende
lustrum van Gyas en de stand van zaken op Gyas besproken
en vond de decharge van het oude Oud Gyas en installatie van
een gedeeltelijk nieuw Oud Gyas bestuur plaats. De dag werd
afgesloten met een smaakvolle barbecue. De notulen van de ALV
zijn terug te vinden op www.oudgyas.nl In deze nieuwsbrief
wordt verder uitgebreid stil gestaan bij de cadeau ’s, de lustrumdag, de bestuurswisselingen en heel veel meer. Jaarlijks zal de
Oud Gyas ALV plaatsvinden op de derde zaterdag in september
dus zet 19 september 2015 alvast op de kalender!

Foto’s
In deze nieuwsbrief zijn verschillende foto’s te vinden van de
(Oud) Gyas evenementen die plaatsvonden afgelopen jaar.
De foto’s van de Gyas FotoCie zijn allemaal te bewonderen op
www.gyas.nl. Als Oud Gyas lid kun je inloggen op deze website
om alle foto’s te bekijken, bijvoorbeeld de foto’s van de lustrumdag. Hiervoor heb je een inlogcode nodig. Is die niet in je bezit?
Mail dan naar oud@gyas.nl o.v.v. Inloggegevens website.

Rogier Blink.

Cor Rentier, Gerbren Spoelstra en Rob Falke.

| Twee de Hans

Headborrel 2015
Headborrel zaterdag 21 maart 2015, zet de datum alvast in je
agenda. Nadere informatie volgt.

door Rogier Blink

Op de afgelopen Oud Leden dag vond naast de ALV en de
Botendokter Wielerklassieker een botendoop plaats. Niet zomaar
eentje, het was een heel bijzondere om meerdere redenen.
Voor het eerst in 30 jaar is er door Gyas een twee-plus aangeschaft. De boot is tweedehands aangekocht zodat Nanne Sluis
en Gerbren Spoelstra in de gelegenheid werden gesteld om zich
te kwalificeren voor de afgelopen WK in eigen land.
De aankoop is grotendeels gefinancierd door giften van zowel
huidige leden als leden van Oud Gyas. Uiteindelijk hebben de
besturen van beide verenigingen het laatste gat gedicht,
zodat Gyas de tweede vereniging in Nederland is met een heuse
kunststof twee plus.
Hans Douwe Leerink
Op de Diës-ALV van 12 mei jl. heeft Hans Douwe Leerink
samen met Jan-Willem Gabriëls de aanzet gegeven om deze
aankoop mogelijk te maken. Dus na het overlijden van
Hans Douwe eind augustus was het al snel duidelijk in welke
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richting de naam van deze boot gezocht moest worden.
Camillo Penroz kwam uiteindelijk met de naam die voldoet aan
alle op Gyas geldende ‘regels’; geen directe vernoemingen en
elke twee heeft iets met een twee/duo/two in haar naam.
Twee de Hans
Deze naam kunnen we op verschillende manieren uitleggen.
Op z’n Frans: Twee van Hans, of juist er zal nooit een tweede
Hans zijn. Ook het feit dat deze boot niet nieuw is gekocht,
komt in de naam naar voren.
Doop
De directe familie van Hans was bij de botendoop aanwezig en
één van zijn dochters, Pien, verrichte de doop. Zij nam kort het
woord en liet weten dat de familie erg dankbaar is voor de manier waarop er op Gyas aandacht was voor het overlijden van
Hans. Het maakt hen duidelijk dat de band tussen Gyas en Hans
hechter en dieper was dan zij dachten. Ik denk dat dit een mooie
passende afsluiting was van een trieste heftige maand op Gyas.
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| Oud Gyas lustrumfeest

door Lars van Dijk

Het was lang geleden dat deze papa van twee kinderen om zes
uur huiswaarts keerde van een grandioos feest op het Bootenhuysch. Zo eindigde in ieder geval mijn lustrumfeest dat in het
teken stond van de viering van het 50e Diës van Gyas voor de
oud-leden, het ‘Episch Centrum’.
De ochtend ervoor, zaterdag 14 juni, begon het feest met
ontvangst op Gyas met koffie en Groninger koeken.
Een kleine armada in groene lustrumshirts vertrok roeiend naar
‘het kommetje’, waar Gyas’ eerste botenhuis ooit verrees.
Jan Willem Snippe reikte daar aan de voet van de Tasmantoren,
onder luid gejoel het eerste exemplaar van het lustrumboek uit
aan praeses Tim van de Vendel en aan mij als toenmalig
voorzitter. Leden in de boot en aan de waterkant en een drone
op grote hoogte sloegen dit gade. Teruggekeerd stond een
voedzame lunch gereed in het huidige Bootenhuysch.

de stad Groningen heeft aangeboden vanwege haar 400 jarig
bestaan. Ploegen van Oxford, Cambridge, Münster, Gyas,
Hunze en Aegir, maar ook vermaarde roeiers uit de Hollandacht bonden de strijd met elkaar aan op het Verbindingskanaal.

’s Middags verplaatsten de feestgangers zich naar Huize Tavnier,
waar de Gyas lustrumcommissie ons een premium spot bezorgde
om de Bommen Boatrace te aanschouwen. Daar vlak naast het
Groninger Museum, dromden we samen voor de eerste editie
van deze roeiwedstrijd, één van de ‘Gifts for Infinity’ die de RuG

En wij stonden met hapjes en drankjes langs de waterkant te
genieten van het roeigeweld. Ook overwonnen onze oud leden
die van de overkant in een klinkende - kon het anders? 7-3 cognacgekleurde overwinning. Honderden Gyassers juichten
hen toe.
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| Oktober 2014

Hoornse Meer
De festiviteiten werden vervolgd aan het Hoornse Meer. Velen
waren met oud bestuurs- en ploeggenoten gekomen voor een
reünie – en om het episch lustrumboek mee naar huis te nemen.
Gyas ontving haar cadeaus van Oud Gyas en het illustere duo
Rogier Blink en Jan Willem Gabriëls wisten tijdens de doldwaze

veiling de opbrengst tot grote hoogte op te stuwen.
Echte feestneuzen hebben uiteindelijk de sapjeskamer van het
Bootenhuysch nog op stelten gezet - en uiteindelijk de deur
achter zich gesloten. Zo eindigde uw (oud) voorzitter met
Alrik Bijkerk, Nino Wieferink die met (oud) praeses
Tim van de Vendel de deur sloten tegen zessen.

| Spic & Span Actie
Op 29 september jl. is het Bootenhuysch van onder tot boven
intensief gereinigd door een professioneel schoonmaakbedrijf.
De huidige Bootenhuysch Commissaris Harm van der Wal had
een aanvraag ingediend bij het professionaliseringsfonds
(zieverderop in deze nieuwsbrief) om deze eenmalige actie
mogelijk te maken. Omdat het Bootenhuysch tegenwoordig
door meer dan 1000 leden intensief wordt gebruikt is het lastig
om het pand met eigen schoonmaakacties écht goed schoon
te krijgen. Het was een welbesteed bedrag. Het schoonmaakbedrijf heeft meerdere mensen, meerdere dagen ingezet om
het Bootenhuysch weer Spic&Span te krijgen. Met deze actie is
een voorbeeld gesteld aan Gyas en haar leden hoe schoon het
botenhuis kan zijn!
Een van trots blinkende Bootenhuysch commissaris.

| Professionaliseringsfonds

door Lars van Dijk

Gyas to the next level!
Tot op heden heeft Oud Gyas bijdragen geleverd door het
bestuur van Gyas met raad en daad ter zijde te staan en materiële
bijdragen te leveren voor botenwagen, de eerste computer en
wattbikes, maar ook door dekking te bieden voor het
aantrekken van een profcoach voor het regionaal trainingscentrum en tijdens lustra een boot.

Lars van Dijk overhandigt namens Oud Gyas aan praeses
Tim van den Vendel ‘het Professionaliseringsfonds’.
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Volgende stap
Voorafgaand aan het vorig lustrumjaar heeft Gyas uitdrukkelijk
om een andere bijdrage gevraagd. De stormachtige groei,
de studietijdverkorting en de bachelor - masterstructuur maken
dat de doorloopsnelheid van leden hoog ligt en kennis
(en kunde) snel vervliegt. Vanuit de behoefte om een volgende
stap te maken, is in overleg met Gyas besloten om als cadeau ter
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gelegenheid van het 10e lustrum van de A.G.R. Gyas een professionaliseringsfonds op te richten.
Kwaliteitsimpuls
Doel van het fonds is om projecten te ondersteunen die ten doel
hebben om Gyas de organisatie, het onderkomen of de roeisport
een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kan een investering zijn om
het botenhuis duurzaam en energiezuinig te maken en te gebruiken, haar administratieve bedrijfsprocessen te optimaliseren,
of als daar behoefte blijkt te bestaan professionele ondersteuning
bij het beheer van het botenhuis.
Gyas kan aanvragen voor een bijdrage van het fonds voorleggen
aan een driemanschap, bestaande uit de voorzitter van de
commissie voor beleid, een lid van de (nog te formeren)
Raad van Advies en een lid van Oud Gyas.
Professionaliseringsfonds
Het fonds is opgericht met een initiële storting van €25.000 en
zal jaarlijks aangevuld worden met €5.000. Inmiddels zijn twee
kleine bijdragen geleverd; één ten behoeve van het sollicitatie-

| Nieuwe wedstrijdjasjes

proces van het bestuur én één voor een tweejaarlijkse
professionele reiniging van het botenhuis (Spic & Span actie).
Verlopen beide projecten positief, dan zal Gyas voortaan zelf
deze kosten opnemen in haar begroting. Het streven is dat het
fonds wordt gebruikt opdat Gyas daadwerkelijk een hoger plan
komt te staan.

door Jan-Willem Gabriëls

Naast het professionaliseringsfonds heeft Oud Gyas op 14 juni
jl. namens haar leden 80 nieuwe wedstrijdjasjes voor zowel het
bestuur als de wedstrijdroeiers aangeboden.
Uit een inventarisatie bleek dat het merendeel van de wedstrijdroeiers geen wedstrijdjasje meer heeft simpelweg omdat er
tegenwoordig te weinig jasjes in omloop zijn. Aan de ene kant
heeft dit te maken met de grote groei van de wedstrijd-sectie en
aan de andere kant bleken veel jasjes de tand des tijds, de talloze
in- en uittrainingsfeesten en blikfeesten enz., niet te hebben
overleefd. Omdat wij als bestuur samen met het Gyas bestuur
van mening zijn dat de traditie van het dragen van wedstrijdjasjes in ere gehouden dient te worden, hebben wij besloten
om nieuwe jasjes als lustrumcadeau aan te bieden aan Gyas.
Op deze manier is het in de toekomst weer mogelijk dat iedere
wedstrijdroeier kan beschikken over een wedstrijdjasje en deze
voor een goede fles cognac kan bemachtigen van een oudwedstrijdroeier, zoals de traditie voorschrijft.
Tijdens de lustrumdag was het proefexemplaar helaas nog niet
beschikbaar, inmiddels is deze wel klaar. Het resultaat mag er
zijn en het komend seizoen zullen veel van de wedstrijdroeiers
van Gyas en het bestuur er dan ook piekfijn bijlopen.
De te vervangen wedstrijdjasjes.
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| Het Beste Idee van Gyas!

door Jan-Willem Gabriëls

Naast de het professionaliseringsfonds en de wedstrijdjasjes
hebben we als Oud Gyas nog een cadeau aangeboden namelijk
‘Het Beste Idee van Gyas’.

komende Diës (12 mei 2015) binnen te zijn. Tijdens de Diës zal
bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot hét beste
idee van Gyas en uitgevoerd zal worden.

Oud Gyas stelt jaarlijks een bedrag van €2.000 ter beschikking,
dat besteed kan worden aan een idee dat is aangebracht door
een lid of oud-lid van Gyas. De bestemming van dit geld wordt
dus door de leden zelf bepaald. Het bestuur van Oud Gyas zal in
samenspraak met het bestuur van Gyas een keuze maken uit de
aangedragen voorstellen.

Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’
moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:
1 een blijvende plaats binnen de vereniging
2 ten goede komen aan de gehele vereniging
3 zichtbaar als gift van Oud Gyas
4 draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas
5 niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting

Voorstellen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ kunnen worden
ingediend via oud@gyas.nl en dienen uiterlijk een week voor de

| Drone
Het vierde cadeau dat Oud Gyas heeft aangeboden aan Gyas ter
gelegenheid van het 10e lustrum werd al voor 14 juni in gebruik
genomen. De FilmCie heeft er op die dag zelfs al verschillende
filmbeelden mee gemaakt. Met dit zeer geavanceerde toestel
kunnen prachtige filmopnames worden gemaakt, die vooral
nuttig zijn bij het coachen van wedstrijdploegen.

Siem Looijen hanteert de drone bij ons voormalig kommetje.

| Jong en Oud Gyas

Om een indruk te krijgen, via de link: goo.gl/XNzF5V zie je
een filmpje van de laatste skifftrial op 21 september jl. Bij het
afspelen van de film verschijnen meteen rechts op het scherm
nog meer opnames gemaakt door de Gyas-videocie.

door Camiel en Babette Rosman

Toen ik ruim dertig jaar geleden ging studeren in Groningen
ben ik, net zo als mijn dochter Babette dit jaar, meteen lid
geworden van Gyas. De combinatie van kracht, conditie en
teamsport zou mij, zo hoopte ik, voor de broodnodige fysieke
inspanning en afleiding zorgen naast mijn studie geneeskunde.
En dat is gelukt! Nadat ik het eerste jaar had ‘geregioroeid’ ben
ik het tweede jaar als lichte roeier ‘in training’ gegaan.
Aan de ene kant vond ik het heerlijk om iedere dag te sporten,
aan de andere kant was het vaak lastig was het om op gewicht
te blijven. Daar ik niet over een goede weegschaal beschikte
(iedere 100 gram was belangrijk) ging ik vrijwel wekelijks wegen
op de weegschaal van de studentenhuisartsen praktijk in de
Visserstraat. De fixatie van een goed gewicht heeft mij sindsdien
overigens nooit meer helemaal los gelaten. Maar, zeker als je wat
ouder wordt, heeft dat ook z’n voordelen. Uit die tijd kan ik mij
het oude, matig onderhouden Bootenhuysch naast het kommetje
en de lange, slechte onverharde weg over de dijk daar naartoe
nog goed herinneren. De roeitrainingen werden op het Eemskanaal gehouden. Een enkele keer gingen we via het Hoornse
Diep en het Noord Willemskanaal naar de ‘Witte Molen’.
Een monstertocht was dat. Om in conditie te blijven ben ik sinds
mijn lidmaatschap van Gyas gaan hardlopen en heb ik een
Concept 2 roeimachine gekocht. Toen ik Babette daar voor het
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eerst op zag roeien was ik aangenaam verrast te zien hoe snel zij de techniek onder
de knie kreeg, de krachtige halen die ze
produceerde en de conditie die ze had. Ik
ben enorm trots op haar en hoop dat zij
een hele goede tijd op Gyas zal hebben
de komende jaren. Na alle enthousiaste
verhalen van mijn vader over het roeien,
kon het natuurlijk niet uitblijven. In de
KEI-week ben ik (om toch nog een beetje
een reëel beeld te krijgen) bij Aegir en bij
Gyas gaan kijken (en roeien natuurlijk!).
Na het betreden van de sapjeskamer was
ik meteen overgehaald en heb me dus ook
maar gelijk ingeschreven. Vanaf die tijd
heb ik genoten van de gezelligheid en de
sfeer. Tijdens de afroei periode heb ik veel
nieuwe mensen leren kennen en ben ik me
meer thuis gaan voelen op Gyas. Vooral
de combinatie van sport en gezelligheid
bevalt me goed! Daarom hoop ik nog lang,
met veel plezier, het liefst lekker fanatiek, te
kunnen roeien bij deze mooie vereniging.
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| Botendokter Wielerklassieker

door Jorrit Kortink

20 september j.l. stond een mannetje en vrouwtje of veertig te
trappelen om te vertrekken voor de derde editie van de Botendokter. Onder hen een goede twintig Oud-Gyanen en twintig
Jong-Gyanen, een mooie mix. Duizenden euro’s aan materiaal
hadden zich verzameld onder de noemer “Als de benen niet
goed zijn, heb ik altijd nog een mooie fiets”. Markantste deelnemer deze editie was zonder twijfel Fiebo Vos, die de hele 70 km
naar Zoutkamp en terug op een stadsfiets heeft afgelegd!
Appeltaart
Meteen zijn we dan bij de route aangekomen. Net als vorig jaar
voerde de route naar Zoutkamp, om aldaar een welverdiende
break te pakken met koffie en zelfgebakken appeltaart bij Restaurant Ijssalon de Boeter. Na een smsje “we komen vanmiddag
met zn velen” had la patronne d’etablissement zelfs een extra
niet te versmaden appeltaart gebakken. Na een korte tocht en
groupe stad uit splitste de groep zich in een snelle en een net
iets minder snelle groep. Die tweede groep volgde de snelste
weg naar Zoutkamp via het Reitdiep, onder leiding van wegkapiteins Bram Jochemsen en Pieter van der Mijle. Zij waren
belast met de zware taak een groot aantal vrouwen op de juiste
weg te houden, en zijn hier uitermate goed in geslaagd. Alle
vrouwen zijn heelhuids thuis gekomen.

Waaiers
Na de nodige versnaperingen in Zoutkamp werd duidelijk dat
de terugweg meer koers zou kennen, getuige meteen de forse
snelheid. Waaiers werden gevormd om de stevige wind partij
te bieden. De snelheid lag hoger dan op de heenweg, wat ertoe
leidde dat enkele renners de strijd moesten staken. Zij reden op
eigen snelheid en in eigen groep terug. Na een bordensprint om
Pieterzijl werd de definitieve slag gemaakt. Rogier Blink, Sybolt
Okke de Vries en Jorrit Thiele trokken vol door na de bordensprint en sloegen een gaatje. De mannen werden van de jongens
gescheiden, een groepje van plusminus 10 renners bleef nog
over. Zij hielden het vol tot het einde van de rit, met toevoeging
van de winnaar van het rode rugnummer Jelle Vos, die na een
eenzame strijd van enkele kilometers weer wist aan te sluiten.
De strijd om de bordensprints ging onverminderd door, maar
niemand wist aan de koppositie van de heer Fokkema te tornen.
Uit coulance trok hij zichzelf terug uit enkele sprints, om anderen
ook de overwinning te laten proeven.
Verkeerde afslag
Intussen werd het nogal later daar er vanuit Zoutkamp een
verkeerde afslag was genomen die bovenlangs het Lauwersmeer
voerde in plaats van eronderlangs. De primeur van het ‘Criterium
du Westpoort’ laat dus op zich wachten, iets voor volgend jaar!
Na een goede 125 km was het voor de snelste groep gedaan. De
langzamere had er 70 km opzitten, de afvallers van de snelste
groep kwamen ergens daar tussenin uit.

Bordensprints
De snellere groep nam enige omwegen via Winsum en een
‘stukje bovenlangs’. Vanaf hier een verslag uit de snellere groep.
Vanaf de eerste omwenteling ging het aan voor de bordensprints, waar Anne Fokkema zich meteen liet gelden in een
sprint à deux tegen Rogier Blink. Adorp was binnen, direct een
strategisch voordeel voor de heer Fokkema in de strijd om de
prachtige prijzen. Vele bordensprints volgden; enkelen werden
genoodzaakt de strijd staken. Nog voor het Reitdiep bereikt
was werd Niels van Elderen geveld door luchtwegproblemen
en in de strijd om Garnwerd werd Piet Pascha geslachtofferd.
Huisdeen Jens Rasmussen had het ook lastig, zo is op beeld te
zien, maar hij wist de aansluiting met het peloton wel weer te
vinden. Ettelijke kilometers, en vele bordensprints later werd
Zoutkamp bereikt. De tussenstand in de strijd om de bordensprints was zwaar in het voordeel van Anne Fokkema, maar
ook Gerbren Spoelstra, Jorrit Kortink en Ewout Rensen hadden
een sprintje weten te bemachtigen. Enige vrouw in dit mannenpeloton, Marloes Oldenburg, had het ook gehaald, zij het dat ze
wel een beetje uit de wind werd gehouden.
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De prijzen
Tijd voor een biertje, Oud-Gyas ALV, botendoop en prijsuitreiking! Omdat de groepsindeling niet geheel meer klopte, en
ook het Criterium du Westpoort niet gereden was, waren enige
kunstgrepen nodig voor de prijstoekenning.. Voor de onbetwiste
winnaar van de bordensprints, Anne Fokkema, was er een
prachtig dinerbord van de Xenos uitgekozen. De andere dinerborden gingen naar de winnaar van het rode rugnummer,
Jelle Vos, en Niels van Elderen, die de troostprijs won omdat hij
er al na 5 km de brui aan moest geven. De bierglazen, gegraveerd
met Gyaslogo en Botendokter Wielerklassieker 2014 waren voor
de sterkste man en de sterkste vrouw in koers: Anne Fokkema
en Marloes Oldenburg.
Al met al een erg geslaagde dag, met nog speciale dank aan motard Jasper van Vliet die de hele dag met fotografe Amber van
Spengen heeft rondgereden. Zij hebben gezorgd voor de mooie
plaatjes in dit verslag. (Alle foto’s zijn te vinden op www.gyas.nl
op datum 20 september, als Oud Gyas lid zijn de inloggegevens
te verkrijgen via oud@gyas.nl). Volgend jaar weer, rond de derde
zaterdag van september, dus zet hem vast in de agenda!

| Oktober 2014

| WK in eigen land!

door Jan-Willem Gabriëls

We hebben er lang op moeten wachten, maar voor het eerst
sinds 1977 heeft er weer een WK roeien plaats gevonden op
de Bosbaan. Sinds de verbreding van de Bosbaan in 2001 is de
Bosbaan al het strijdtoneel geweest van de WK <23 (2005), de
WK Junioren (2006) en een wereldbekerwedstrijd (2007), maar
op een ‘echt’ WK moesten we lang wachten.
x
Roeifeest
Van 24 tot en met 31 augustus jl. was het dan eindelijk zo ver en
kon niet alleen de roeigemeenschap, maar heel Amsterdam zich
opmaken voor een groot roeifeest. De organisatie had groots
uitgepakt en naast het toproeien op het water was er op en rond
het water voor jong en oud van alles te beleven.
Met 13 wereldrecords en 10.000 bezoekers tijdens de finale
dag op zondag 31 augustus mag het WK in vele opzichten een
groot succes worden genoemd. De enige twee dissonanten die
er genoemd moeten worden zijn de matige prestaties van de
Nederlandse equipe en het aanwezige baan voor- en nadeel wat
eigenlijk de hele week onderwerp van gesprek was.
Gyas roeiers
Niet alleen voor roeiend Nederland was dit WK een hoogtepunt,
ook voor Gyas. Er deden namens Gyas namelijk maar liefst zes
roeiers en één stuur mee.
• Rogier roeide samen met zijn vaste partner Mitchel Steenman
in de twee-zonder. Van te voren wisten zij dat het in dit veld,
dat al jaren op indrukwekkende wijze gedomineerd wordt door
de Nieuw-Zeelanders Bond en Murray, lastig ging worden hun
kunststukje van vorig jaar te herhalen en wederom op het podium te roeien. Een tiende plek was echter aanzienlijk minder
dan hetgeen waarop vooraf gehoopt werd.
• Nanne Sluis, Gerbren Spoelstra en Paul Janssen vormden als
verenigingsploeg, de nationale twee met. Na een goed toernooi
werden zij uiteindelijk 6de in de A-finale die in een nieuw
wereldrecord werd gewonnen door de dubbel startende NieuwZeelandse twee-zonder.
• Joris Pijs kwam uit in de lichte vierzonder. In een zenuwslopende halve finale, wisten de mannen de finale te halen, met
0:07 seconde, door een geweldig slotoffensief. In deze A-finale
werden zij uiteindelijk zesde.
• Voor Sophie Souwer viel het muntje met 0:07 seconde helaas
net de verkeerde kant op. Zij wist uiteindelijk in de dames acht
met dit verschil de A-finale niet te bereiken. In de B-finale roeiden zij met een goede race naar de tweede plek en eindigden zij
achtste overall.
• Tim Weerkamp tenslotte kwam uit in de lichte mannen twee
zonder samen met Ivo de Graaf van Nereus. Zij plaatsten zich
direct voor de halve finale, maar slaagden er in die halve finale
helaas niet in om zich voor de A-finale te plaatsen.
In de B-finale werden zij uiteindelijk 3de en dus 9de overall.
Op weg naar Rio
Hoewel er dit jaar helaas geen medailles inzaten, is een
ongekend aantal van 7 Gyanen dit jaar uitgekomen op het
hoogste podium en hebben zij zich kunnen meten met de
absolute wereldtop op weg naar Rio 2016! Gyas was niet alleen
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Mitchel Steenman en Rogier Blink.

Joris Pijs op boeg in de lichte vier zonder.

Sophie Souwer (m) in de acht.

Nanne Sluis en Gerbren Spoelstra in de twee met, met Paul Janssen
als stuurman (niet zichtbaar).
op het water, maar ook op de waterkant goed vertegenwoordigd
en heeft van haar beste kant laten zien en zichzelf zeker op de
(inter)nationale roeikaart gezet.
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| Uitblinken op twee fronten

door Joost Kuyper

Als ik dit schrijf zit mijn zesde seizoen wedstrijdroeien er weer
op. Het is een veelbewogen jaar om op terug te blikken.
Na de zomer van 2013 kreeg ik te horen dat ik niet meer onder
het Regionaal Talent Center zou roeien. Er was geen vertrouwen
in mijn toewijding, motivatie en waar ik mijn prioriteiten legde.
Dus viel ik tussen wal en schip. Van september tot december
heb ik voor mijn studie stage gelopen in Assen bij het Drents
museum. Daarnaast was m´n vriendin gedurende die periode
ook in Frankrijk. Alles zat dus even niet mee.
Trainen in de tweezonder
Na de Kerst in het zonnige Montpellier te hebben doorgebracht
was ik klaar met de patstelling. Ik benaderde Govert of hij mij
wilde coachen. Samen met Marinus Kiep ging ik trainen in de
tweezonder. Na drie maanden keihard zwoegen in de boot kwamen we op het NK goed voor de dag. We versloegen zelfs met
ruime afstand de twee van mijn oude RTC-coach. Dat voelde
toch fijn. Daarna begon het hele selectiecircus voor het formeren van een lichte acht voor het WK op onze eigen Bosbaan. Na
een weekend zware seatraces werden Marinus en ik aan de kant
gezet met kulargumenten. Ik zie alles nog steeds als gekonkel en
doorgestoken kaart. Maar je moet door.
Dus we legden het naast ons neer en gingen verder. Op de Hollandbeker hebben Marinus en ik hele mooie races gevaren in de
lichte twee zonder waarbij we het record van Paul en Joris benaderden met een nieuw pr. Op de NSRF gingen we combineren
met Jurgen van Orca en Ward van Asopos. We wonnen
met overmacht de lichte vierzonder in een tijd van 6.05. Hierdoor mochten we van de KNRB en de NSRF naar de FISU WK.
Dit wereldkampioenschap voor studenten zou plaatsvinden in
het Franse Gravelines, nabij Dunkerque. Ook Marloes Oldenburg
had zich in haar skiff weten te plaatsen. Samen met de
Randstedelijke jongens, die bij ons in Grunn op ‘hoogtestage’
kwamen, hebben we de hele zomer intensief getraind en ons
klaargestoomd voor het toernooi.
FISU
Wat ik zo mooi vind aan de FISU is dat het een toernooi is waar
sprake is van uitblinken in twee zaken, de sport en de studie.

Marinus Kiep en Joost Kuyper op slag in de lichte vier zonder.
Atleten zijn naast roeiers van niveau ook dusdanige studiebollen dat zij universitaire studies volgen. Zij weten het vele trainen
en het halen van goede cijfers te combineren en dat blijft
bewonderenswaardig. Ons veld met negen boten was bezet
met atleten van formaat. Zo zaten er in de Franse en Italiaanse
ploegen jongens die al eremetaal hadden gewonnen op U23
of WK’s. In de heats waren we niet snel genoeg en dus werden
we de volgende dag verwezen naar de repechage. Hier voeren
we een race met veel meer overtuiging dan de dag ervoor en
behaalden we door onze winst een plek in de finale. In de
finale bleek dat wij niet beschikten over de ervaring van andere
boten. Een medaille was misschien mogelijk geweest, maar we
hebben teveel laten liggen na de start om mee te dingen om het
brons. Zodoende verliep onze eigen race niet zoals we gewild
en gehoopt hadden. We eindigen als 5e, net naast het podium,
evenals Marloes.
Desondanks, nu het enigszins heeft kunnen bezinken, kan ik
stellen dat het een fantastische belevenis en mooie afsluiter van
ons seizoen was. Een ervaring om niet snel te vergeten.
De spanning bij het oproeien als je de schreeuwende vrienden
en familie hoort, die in hartverwarmende getallen waren komen
opdagen. Diep de verzuring in gaan, samen met je ploeggnoten,
door het vuur. Strijden voor wat je waard bent. En dat hebben
we gedaan. Er is niks mooiers dan dat!
Trots
Met trots reflecteer ik nu dan ook terug op wat wij met elkaar,
onder Goverts bezielende leiding én met steun vanuit het
Talentenfonds, hebben weten neer te zetten.

| Huldiging
Het afgelopen seizoen hebben een record aantal Gyassers zich
ook internationaal gemanifesteerd. Zoals velen van ons dit
ongetwijfeld ook hebben gevolgd. Veel oud-leden namen de gelegenheid om het WK te bezoeken, immers dit jaar op de Bosbaan. Een groot en echt feestelijk WK. En op dit WK was Gyas
dus met maar liefst zeven roei(st)ers vertegenwoordigd! Elders
in deze nieuwsbrief wordt daar meer aandacht aan besteed.
Daarnaast vaardigde Gyas nóg drie roei(st)ers af naar de FISU
in september: Marloes Oldenburg in de skiff, en Joost Kuiper en
Marinus Kiep in de lichte vier zonder. Jammer genoeg bleven ze
alle drie net 2 plaatsen van het podium verwijderd.
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Oud Gyas heeft aan deze mooie en vreugdevolle ontwikkeling
natuurlijk weer aandacht besteed tijdens de ‘Huldiging Internationale Roeiers’ op 4 september in het Bootenhuysch. Hier
was ook de huidige rector, prof Elmer Sterken aanwezig, evenals
diverse oud-leden, waaronder erelid Anneke Venema. Naast een
bescheiden stoffelijke attentie hebben we namens alle oud-leden
de nadruk gelegd op de blijvende glorie, én de verwachting dat
de massaal aanwezige jongerejaars leden dit als een inspiratie
en stimulans zullen ervaren. Dit laatste lijkt gewettigd, gezien
de enthousiaste wijze waarop die succesvolle Gyassers, mét het
nodige bier, door die jongste generatie werden omringd.

| Oktober 2014

Gouden Greep

| 1984-1993

Palen in nieuw water

Jan Timens met zijn scull-dames;
Tessa en Annet winnen zilver in Griekenland.

1993:
Winst op de Head.

| Stijgende lijn
Gala
In 1992 organiseert Gyas voor het eerst een Galafeest. Weer vooraf
gegaan door een aantal avonden danslessen in de Sapjeskamer.
Opmerkelijk, omdat er onder oudere leden nog veel weerstand tegen
bestaat: ‘Dit hoort niet bij Gyas’, ‘Kouwe kak in domme apepakkies’
en inderdaad was dit de eerste 25 jaar ook eigenlijk onbestaanbaar
geweest, zozeer lijkt het op de mores van onze corporale tegenhangers.
Tegenstanders zien in het gala een verder studentikoos worden van
Gyas en een algehele verrechtsing van de vereniging. Het feest, in het
Stadsparkpaviljoen, is niettemin een doorslaand succes!

50 jaar Gyas

| 1964-2014

Het volgende seizoen, 1993, blijkt het wedstrijdroeien over de hele
linie weer duidelijk in de lift. Met name het scullen bloeit, met Jan
Timens als grote stimulator. Ouderejaars dames zijn succesvol,
eerst al op de Head (winst tweede divisie), later 12 blikken in skiff,
dubbel-twee en twee-zonder. Annet Kuipers, Hilda Hoekstra, Tessa
Knaven en Susan de Boer Sap doen daarmee een zwaar beroep op
de beschikbare skiffs. Er zijn er eigenlijk te weinig, zodat boten
gedeeld moeten worden onder andere met Gerrit en Arco. Dat
leidt tot voorspelbare problemen: mannen die zonder overleg gaan
sleutelen en vrouwen die er eigenlijk niks van begrijpen. Het gedoe
weerhoudt Arco en Gerrit er niet van om de nodige successen te
boeken; Arco wint drie keer sprint, Gerrit op de Martini en NSRF.
Tessa en Annet verdienen een uitzending naar het SB-WK, toen nog
Nations Cup geheten, in Griekenland in een dubbel-vier gecoacht
door Jan. En winnen zilver!
Ook op boordroei gebied gaat het goed. Er is weer eens een goede
eerstejaars zware acht, die al blikt op de Randstad. De lichte acht wint
op ZRB. Daarnaast wordt een ouderejaars twee-zonder, met Eelco
Keuvelaar, gecoacht door Carina Zweede, na een heel mooi seizoen,
SA. En de ouderejaars dames-vier, met onder andere Neeltje van der

Weide, gestuurd door Jissy de Wolf, blikken ook twee maal en worden
daarmee overgangs.
Een primeur dit jaar: een EJLD vier-plus(!!) met onder meer Arenda
Hoogakker en Anne-Marie Petter, ook gestuurd door Jissy. Ze winnen
op de ARB om daarna op Martini in combi met de andere vier de
acht te winnen. Anneke en Tessa boeken in diverse samenstellingen
succes. Mede hierdoor wordt op de Martini de verenigingsprijs binnen
gesleept.
Naast de regionale finale vindt dit jaar ook de landelijke regiofinale
plaats op Harkstede, want de Bosbaan wordt verbouwd. Natuurlijk
wordt de gelegenheid aangegrepen om een record aantal taarten
binnen te slepen. Gyas heeft maar liefst vijf ploegen in de landelijke
finales.

Maar ook voor een reis schrikken de fans niet terug. Een forse
afvaardiging gaat dit jaar naar Luzern om Dolf aan te moedigen. Niet
voor niets: de Holland Acht wint goud! Jammer genoeg kan dat succes
op het WK in Roudnice, ondanks toejuichingen van een grote schare
Gyas-supporters, niet herhaald worden, en worden ze vijfde.

Veel Gyassers grijpen de gelegenheid aan naar het toproeien te kijken,
zeker als dat in de buurt is: de wedstrijden van de Koninklijke Holland
beker vinden tenslotte plaats op Harkstede. Velen helpen, en ook
alle mensen van de bond en de Koninklijke, die ‘helemaal’ naar ‘t
Noorden zijn gekomen, zijn verrast over de prima medewerking en
de organisatie.
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| Lustrumboek ‘Gouden Greep’
Laatste oproep
50 jaar Gyas - het historisch relaas, vele anekdotes, personen en
foto’s. Een must, ja onmisbaar, voor ieder (oud-)lid.
En voor ieder lid van Oud Gyas gratis! Daarbij is tegen € 3,50
een USB-stick verkrijgbaar met een menigte aan extra foto’s.
We hebben nog een voorraadje opgeslagen liggen, waar we dus
graag zo spoedig mogelijk van af willen.
Hebt u het boek al, maar zou u het ook nog cadeau willen doen,
dan valt daar over te praten!

Heeft u het boek nog niet? Dringend verzoek tot aktie!
1 Kom langs op het botenhuis en haal het op. Dit kan vrijwel 		
te allen tijde. Altijd goed: botenhuis bezoek! Even bellen,
bijvoorbeeld met Gyas-bestuur voor de zekerheid.
2 Indien afhalen bezwaarlijk: geef het zo spoedig mogelijk door
aan Oud Gyas via Nicolette op oud@gyas.nl. Geeft u daarbij 		
wél aan of u die USB-stick (ook) wenst te ontvangen.
Binnenkort gaan we éénmalig over tot verzending
(p.m. verzendkosten zullen ca € 10.- bedragen).

| Nieuw Oud Gyas bestuur
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is er deels een
nieuw Oud Gyas bestuur geïnstalleerd. Jan Willem Snippe heeft
de voorzittershamer overgenomen van Lars van Dijk.
Lars heeft de ‘Cie500 missie’ volbracht. Bij het opstarten van
de vereniging vijf jaar geleden was het doel 500 leden te halen,
we zitten inmiddels op 560 leden! Mede door Lars zijn enthousiasme, vakkundigheid en zijn blijvende inspanningen is de
Verenging Oud Gyas nu waar ze is. Wij als bestuursleden willen
hem daar heel hartelijk voor bedanken! Gelukkig blijft Lars ons
in het bestuur met raad en daad bijstaan als algemeen bestuurslid. Evenals Martijn Steenhuis, die op de ALV is afgetreden als
penningmeester.
We verwelkomen Frans Rutten als nieuw algemeen bestuurslid
en danken Jurgen Wagenaar voor zijn inspanningen van de
afgelopen jaren voor Oud Gyas. Jurgen heeft afscheid genomen
van ons bestuur. Frans Rutten werd in 2002 lid van Gyas.
Meteen in zijn tweede jaar trad hij toe tot bestuur Wolters als
Bootenhuyscommissaris. In 2004 roeide hij in de eerstejaars
lichte acht. Als nestor is hij nog altijd verbonden aan de ExploCie van Gyas. Na zijn studie bedrijfskunde is hij in dienst getreden bij Locon Benelux (inter)nationaal railtransport in Zwolle.

Oud Gyas bestuur 2014-2015 (Frans Rutten ontbreekt).
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Het Oud Gyas bestuur 2014-2015 ziet er al volgt uit:
Voorzitter
Jan Willem Snippe
Secretaris
Nicolette Branderhorst
Penningmeester vacant
Bestuursleden Frans Rutten, Ingrid Duiker, Jan Timens,
Jan-Willem Gabriëls, Martijn Steenhuis,
Lars van Dijk en Sander Ubels (Praeses Gyas)
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